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ملخصص  
 

  ملحة. جبلل االجليیدد مباشررةة أأمامنا ..! االحاجة لإلنعططافف

قرربا مجليیا االتحدديیاتت االخططيیررةة االتي  االيیوومم٬، إإنخفاضض ااسعارر االنفطط سيیجعلل جبلل االجليیدد أأكثرر
٬، صددمة نفططيیة جدديیددةة بمؤؤشررااتت 1985ستووااجهھ االبالدد. سنووااجهھ كما كانن عليیهھ االحالل في عامم 

ااقتصادديیة تكفي التخاذذ ااجررااءااتت مستعجلة ملحة.   
 

 2017االووضع االررااهھھھنن غيیرر قابلل لالستمرراارر : ستنضبب موواارردد صنددووقق ضبطط ااإليیررااددااتت عامم 
مليیاررااتت ددووالرر إإذذاا  ٬9، وو كذذلكك ااحتيیاططيیاتت االنقدد ااألجنبي٬، االتي منن شأنهھا أأنن تتررااجع إإلى 

ددووالرراا للبررميیلل. لقدد سجلتت االجززاائرر ررصيیدداا سلبيیا لميیززاانن  50اانخفضض سعرر االنفطط إإلى 
قدد فشلتت كلل محاووالتت تنوويیع ااالقتصادد٬، فضال عنن االتددهھھھوورر . ل2014االمددفووعاتت في عامم 

االمتووااصلل للقددررةة االتنافسيیة ووبيیئة ااألعمالل. ااالستثماررااتت ااألجنبيیة االمباشررةة في تررااجع مستمرر. 
  .2020 في حيینن قدد لنن تكوونن هھھھناكك كميیاتت فائضة منن االغازز االططبيیعي للتصدديیرر خاللل االعقدد

نامي ووعي االسلططاتت االسيیاسيیة بخططووررةة االووضع.لكنن االتعاططي االسيیاسي مع ااألززمة ال يیبشرر بت   

  تغيیيیرر االمسارر: أأيیة أأهھھھدداافف؟
إإنن ااألمرر ال يیتعلقق بالتصررفف االعاجلل لمعالجة أأعررااضض االتددهھھھوورر االمستدداامم لعائددااتت االتصدديیرر. 
كما أأنن ااألمرر ال يیقفف عندد االشررووعع في خططة تقشفف أأوو االحدد منن ااالستثمارر ووبرراامج تنميیة 

 Nabniفيیة. ووففقا للمقتررحاتت االووااررددةة في تقرريیرر إإقتصاددنا. االمشكلة أأعمقق ووليیستت ظظرر
(اانظظرر 2020  www.nabni.org )٬، فإنهھ بددال منن ذذلكك ال بدد منن االشررووعع في ووضع  

ااألسسس ااألوولى لتغيیيیرر االمسارر بططرريیقة مستدداامة.   
 



يیجبب تحقيیقق نتائج ملمووسة خاللل  ثالثث سنووااتت.  خططة لتحقيیقق ااألهھھھدداافف االتاليیة :سنفتررحح    

٬، ووتعززيیزز تنوويیع ااالقتصادد منن خاللل ااالستثمارر ااإلنتاجي ااإللتززاامم بتنوويیع ااالقتصادد)  1
ووتعززيیزز خلقق فررصص االعملل وونموو االددخلل .  

وواالضرريیبيیة القتصاددنا٬، ووتططوويیرر مصاددرر جدديیددةة للددخلل  ااستعاددةة ااالستدداامة االماليیة)  2
ملهھ وو إإعاددةة االتووااززنن لمباددالتنا االخاررجيیة .للددوولة ووخفضض االتكاليیفف إإلى مستووىى يیمكنن تح  

٬، وواالشررووعع في تنفيیذذ تحسيینن ملمووسس لكفاءةة االسيیاساتت االعامة وواالحكامة)  3
ة بشكلل يینعكسس على جميیع االسيیاساتت االعمووميیة.  االتغيیيیررااتت في ااإلددااررةة االعامَّ   

 
على االررغمم منن أأنن ااألساسس ااقتصادديي في االمقامم ااألوولل٬، فإنن االغررضض منن االخططة 
ااالستعجاليیة هھھھوو تحقيیقق االتحوولل االذذيي سيیمكننا منن تحقيیقق ااهھھھدداافنا االمتمّثلة في االعدداالة 
ااالجتماعيیة ووتووفيیرر مناصبب االشغلل. وواالمساعددةة في تموويیلل االتنميیة ااالجتماعيیة٬، للحفاظظ 
على مبددأأ االعدداالة ااالجتماعيیة ووإإعاددةة االتووززيیع االعاددلل للثررووةة. هھھھناكك قططاعاتت أأخررىى٬، 

ووااإلسكانن٬، تحتاجج كلهھا إإلى مخططططاتت إإستعجاليیة خاصة.على غرراارر االصحة وواالتعليیمم    

.مقارربة مختلفة للتغيیيیرر: أأبددأأ٬، وو لوو بأشيیاء صغيیررةة  
مهھمة االتغيیيیرر هھھھائلة. االشيء االمهھمم هھھھوو أأنن تبددأأ. تووضيیح أأنن االتغيیيیرر ممكنن. أأعملل ما لمم 

عاما االماضيیة. أأبددأأ. أأبددأأ صغيیرراا إإذذاا تووجبب ذذلكك٬، وولكنن أأبددء٬،  15يیتمم عملهھ خاللل 
خاصة ااإلصالحاتت االصعبة.   

 

.بددء ووتووليیدد قططيیعة مثمررةة : أأبددأأ  

االهھددفف منن ذذلكك هھھھوو خلقق عدددداا محددوودداا منن أأشكالل االقططيیعة االعميیقة االقاددررةة على تحرريیكك 
نقتررحح أأنن  دديیناميیة إإيیجابيیة. باإلضافة إإلى ااألثرر االمتووقع على ااألهھھھدداافف االمحددددةة٬، نحنن

بدداايیة االقططيیعة يیجبب أأنن تكوونن ووفقق أأرربعة مباددئئ تووجيیهھيیة تمثلل كلل ووااحددةة قططيیعة مع 
االووضع االررااهھھھنن:   

 
إإيیقافف االسيیاساتت غيیرر االناجعة وواالمكلفة  .   

يیتعلقق ااألمرر بعكسس االقررااررااتت االتي فشلتت بشكلل ووااضح٬، وواالتي أأثبتتت عددمم فعاليیتهھا أأوو 
أأنهھا كانتت مكلفة للغايیة أأوو غيیرر عاددلة ووتؤؤدديي إإلى هھھھددرر االموواارردد. كما يیتعلقق ااألمرر 
"بإيیقافف االضرررر" منن خاللل االسماحح للشررووعع في إإجررااء تغيیيیررااتت في مقارربة فعالة 



ا تقوومم بهھ االددوولة ناددرراا هھھھوو: ااإلعترراافف بأنن بإمكانهھا ووقفف تددهھھھوورر االووضع فوورراا. عملل م
االخيیاررااتت سيیئة وويیجبب عكسهھا.   

بناء ااألسسس لعملل عموومي متحوولل  .   
ااألمرر يیتعلقق بتحدديیدد االتدداابيیرر االررئيیسيیة إلصالحح االددوولة وواالحكمم٬، ووكذذاا ووضع ااألسسس لددوولة 
فة حدديیثة٬، ددوولة االحقق وواالقانوونن ( مستقلة عنن االرريیع٬، تقبلل االمساءلة٬، مفتووحة٬، شاملة٬، شفا

ووااستررااتيیجيیة). إإنن ااألمرر يیتعلقق بتحدديیدد ما هھھھي االتدداابيیرر االهھيیكليیة االتي يیمكنن تنفيیذذهھھھا في غضوونن 
ثالثث سنووااتت. لتحقيیقق نقلة نووعيیة في ااإلددااررةة االعامة خالفا لما نعيیشش منذذ أأكثرر منن رربع قررنن.   

ددفع إإططالقق ااإلصالحاتت ااألكثرر تعقيیدداا   
يیررةة ووبصفة تددرريیجيیة بإططالقق يیتعلقق ااألمرر ووبددوونن ترردددد ووإإنن تعلقق ااألمرر بجررعاتت صغ

أأصعبب ااإلصالحاتت منن منططقق االقناعة أأنهھا البدد منهھا. ااالستفاددةة منن االفررصة االتي لدديینا 
ااآلنن وواالتي تسمح بتمدديیدد فتررةة ااإلصالحاتت منن أأجلل االحدد منن االتكاليیفف ااالجتماعيیة ووإإددخالل 
ذذهه آآليیاتت تعوويیضيیة للمووااططنيینن االمتضرررريینن وولوو بصفة تددرريیجيیة٬، وواالهھددفف هھھھوو االشررووعع في هھھھ

ااإلصالحاتت االتي لمم تنططلقق أأبدداا . إإجررااء ااإلصالحاتت االتي قدد تكوونن غيیرر شعبيیة وولكنن ال 
مفرر منهھا وواالتي تمم تجاهھھھلهھا وو تجنبهھا لفتررةة ططوويیلة جدداا٬ً، لقدد حانن االووقتت للشررووعع فيیهھا!  

إإسررااعع ووتيیررةة االمشارريیع االمؤؤجلة  

إإلى ااألمامم " يیتعلقق ااألمرر بتسرريیع ااإلصالحاتت االتي ظظلتت معلقة لفتررةة ططوويیلة جدداا . " 
للشررووعع في االتغيیيیرر٬، ووتعبئة ااإلددااررةة لتحقيیقق االنتائج خاللل ثالثث سنووااتت ووإإعططاء مصددااقيیة 

-لهھذذهه االعمليیة. ااختيیارر ثالثة ووررشاتت إإصالحح أأوولوويیة  -ليیسس أأكثرر  ووترركيیزز االجهھوودد ووررأأسس  
االمالل االسيیاسي ووااإلدداارريي إلحددااثث نقلة نووعيیة ُكبررىى٬، ملمووسة وومررئيیة. يیجبب تحقيیقق تقددمم 

هھاتت االتي تعططلتت لفتررةة ططوويیلة.على االجب   

االددوولة تفتقرر إإلى االقددررةة  خاللل ثالثث أأعوواامم: ) ووررشة12إإثنتا عشررةة (
على بذذلل االمززيیدد منن االجهھدد.  

ليیسس مجدديیا تصميیمم خطططط عملل عمالقة: االقددررةة على تنفيیذذ ااإلصالحاتت ضعيیفة. متططلباتت 
وومؤؤسساتهھا. االقددررةة االووااقعيیة تتططلبب منا أأنن ننظظرر إإلى حقيیقة االووااقع: لقدد تمم إإ ضعافف االددوولة 

على ااإلصالحح محددووددةة للغايیة. ال يیمكننا ااالعتمادد على قددررةة إإددااررتنا على تنفيیذذ خططة عملل 
شاملة٬، معقددةة وومتعددددةة االقططاعاتت.   



إإيیقافف االسيیاساتت غيیرر االناجعة وواالمكلفة  .   

نقلل بررمجة بعضض مشارريیع االبنيیة االتحتيیة االررئيیسيیة ووتجميیدد االنموو االحقيیقي لنفقاتت االتشغيیلل  ) 1
. 2018حتى عامم   

إإنهھاء ثالثث عقباتت ررئيیسيیة أأمامم ااالستثمارر االمنتج . ) 2  

ووقفف االددعمم غيیرر االمجدديي٬، ووسدد االثغررااتت االضرريیبيیة ووووقفف االتحوويیالتت ااألخررىى غيیرر  ) 3
االفعالة للشرركاتت االخاصة وواالعامة.  

بناء ااألسسس لعملل عموومي متحوولل  .   

تعززيیزز االشفافيیة وواالووصوولل إإلى االمعلووماتت االعامة . ) 4  

إإصالحح عميیقق إلددااررةة ااألصوولل االمملووكة للددوولة ووأأمالكهھا. ) 5  

إإنشاء مددررسة للحكامة االعمووميیة على مستووىى عالمي لبددء قفززةة لتحدديیثث ااالددااررةة االعليیا. ) 6  

ددفع إإططالقق ااإلصالحاتت ااألكثرر تعقيیدداا   

االشررووعع في إإصالحح نظظامم إإعاددةة االتووززيیع ااالجتماعي منن خاللل إإططالقق بررنامج  ) 7
االتحوويیالتت االنقدديیة االمباشررةة االتي تستهھددفف ااألشخاصص ااألكثرر ااحتيیاجا.   

بددء ززيیاددةة تددرريیجيیة وومتبايینة في أأسعارر االسلع وواالخددماتت االمددعوومة . ) 8  

نبب إإززاالة االررسمم على فررضض ضرريیبة عقارريیة جدديیددةة لتموويیلل االجماعاتت االمحليّیة٬، إإلى جا ) 9
. TAPاالنشاطط االمهھني   

إإسررااعع ووتيیررةة االمشارريیع االمؤؤجلة  

تفعيیلل  ) 10 إإصالحح االبنووكك.    

إإحددااثث صددمة في تبسيیطط ااإلجررااءااتت ااإلدداارريیة للشرركاتت . ) 11  

تحوويیلل إإططارر االتجاررةة االخاررجيیة : االجمارركك وواالسيیاساتت االتجارريیة. ) 12   
 

"٬، ووحددةة تسليیمماالخططة االططاررئة٬، نقتررحح إإنشاء "ووأأخيیرراا٬ً، منن أأجلل االتنفيیذذ االناجح لمثلل هھھھذذهه 
ووحددةة متخصصة مسؤؤوولة عنن سيیرر ااإلصالحاتت ااألساسيیة٬، على أأنن تلحقق بالررئيیسس مباشررةة 
أأوو بالووززيیرر ااألوولل منن أأجلل ضمانن االتنسيیقق بيینن االووززااررااتت بشكلل فعالل٬، ووضمانن تنفيیذذ وومتابعة 

ووااللجووء االى االتحكيیمم  دداائمة لالصالحاتت٬، ووإإعططاء ددعمم للووززااررااتت االمعنيّیة لتحدديیدد االتعثررااتت
منن قبلل االسلططاتت االعليیا.  


